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AJUNTAMENT DE RIPOLL

Objectiu:
Portalada patrimoni de la Humanitat

El municipi paga
els impostos a
l’Agència Tributària
Catalana. Pg 5
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Salutació de l’Alcalde
o el dispositiu d’inserció laboral i els
programes de qualificació professional de Ripollès Desenvolupament. Vull
reconèixer i agrair públicament la seva
tasca difícil i compromesa en aquests
moments i el suport que reben del
conjunt de la població.

Cal afegir també la despesa necessària
en manteniment d’altres equipaments
i barris i carrers que els darrers anys no
havia estat la suficient. Malgrat aquesta
situació, hem pogut contenir la despesa, elaborar un pla d’austeritat i reduir
el deute de l’ajuntament sense haver
de renunciar a potenciar l’activitat del
dia a dia que ajuda a dinamitzar la vila
i l’economia local o fer bullir l’olla com
m’agrada dir (fires, mercats, promoció
turística, activitats de la capital de la
cultura catalana, exposicions...).

Si en legislatures passades es podien
plantejar inversions i es vivia amb una
certa alegria de projectes i despeses,
ara ha estat i és tot el contrari, ara es
tracta de ser austers, limitar la despesa pública, administrar al màxim els
recursos sense exercir més pressió
fiscal sobre els ciutadans i a la vegada, intentar prendre mesures d’estalvi
i d’estímul de l’economia local, que es
generin iniciatives emprenedores, mesures de suport a les empreses... que
tinguem plenes i generant ocupació les
naus i locals per a emprenedors, que
es generin moltes petites i barates iniciatives que ajudin a fer anar ni que sigui mínimament la roda de l’economia
local, que no s’acabi de paralitzar tot. I
aquest ha estat l’objectiu de les firetes
i del mercadet endegats aquests anys,
fer que voltin els euros de calaix en calaix i que no es quedin guardats, que
facin venir persones de fora, que els
de casa sortim al carrer… tot plegat
ajuda com deia a “fer-la bullir”. Exemples com la promoció del centre de
tecnificació esportiva que aquest curs
ha tingut més alumnes que mai i al
llarg de l’estiu de 2012 ha acollit fins a
11 clubs o entitats esportives que han
vingut a fer-hi l’estada de pretemporada, la qual cosa ha ajudat a difondre
Ripoll i a fer rodar l’economia local, o
l’espai d’aparcament d’autocaravanes, o la reobertura del CAT, o la campanya Aparca i Compra, la càmera del
temps de TV3...

Al llarg d’aquests anys cal també explicar que m’he sentit moltes vegades
impotent com alcalde davant les persones que es queden sense feina i les
famílies que ho passen malament per
fer front a la despesa d’habitatge o la
despesa corrent; sort en tenim d’entitats públiques i privades com el Consorci de Benestar Social, la Creu Roja,
Càritas diocesana, el Rebost d’aliments, el Club de la feina de la UIER

Des d’un punt de vista d’activació econòmica també s’ha rebaixat el preu del
lloguer de les naus de la Barricona per
situar-lo a preu de mercat, s’ha ampliat la tipologia d’usos dels polígons
a activitats no estrictament industrials
manufactureres, rebaixant la dimensió
de la parcel·la mínima per poder donar
llicència d’activitats a naus que s’han
traspassat o negocis que han canviat de propietari i per tant, mantenir i

Hauran passat els dos primers anys de
la legislatura. No cal explicar que són
moments difícils per a tothom i també
per a les administracions locals, amb
una reducció forçada de la despesa i
una minva de les subvencions. A Ripoll
tenim una situació afegida: els nous
equipaments oberts o que ha calgut
posar en marxa i fer funcionar. Com:
el Centre d’Interpretació del Monestir
(Terra de Comtes), el nou Casal de Joves, el Pavelló de l’Avellaneda, el nou
Museu, el Centre de Tecnificació Esportiva, la Biblioteca, el Centre d’Acollida Turística CAT, tots inaugurats a
partir del 2010. I tots comporten més
despesa corrent (aigua, llum, electricitat, personal, neteja, manteniment,
activitats...).

crear llocs de treball. També estem
treballant conjuntament amb la UIER,
la Cambra de Comerç i la Direcció
General d’Urbanisme per dinamitzar
antigues colònies industrials com El
Roig; i hem finalitzat subsidiàriament
la urbanització del sector Rocafiguera superior per poder donar sortida a
les naus ubicades allà i que es puguin
crear llocs de treball. La iniciativa de
desenvolupament del sector de la Preparació Textil també ha de ser un bon
motor per a l’economia local.
Tot plegat fa que la balança no sigui
pessimista del tot, ans al contrari,
afrontem amb bones perspectives de
tirar endavant Ripoll aquests propers
anys. Desitjo que aquesta esperança
i il.lusió també s’acabi d’encomanar a
tots els ripollesos i ripolleses.
Jordi Munell i Garcia
Alcalde de Ripoll
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Cursa de la Portalada per esdevenir Patrimoni
de la Humanitat de la Unesco
La bíblia escrita en pedra aspira a aquest reconeixement que suposaria un
impuls enorme a la candidatura ripollesa

La portalada del Monestir de Ripoll inicia el seu camí cap a la UNESCO

Ripoll s’ha posat entre cella i cella obtenir per la Portalada del Monestir de
Ripoll el reconeixement de patrimoni
de la Humanitat per part de la Unesco,
aprofitant la coincidència amb la capitalitat cultural que ostenta enguany el
municipi.
Un dels projectes que s’han programat
per posar en valor la portalada és el
que portarà a la vila als principals especialistes mundials per participar en un
simpòsium internacional a l’entorn de la
portalada del monestir de Ripoll que es
farà a Ripoll del 16 al 19 d’octubre de

2013. El simpòsium “La portalada de
Ripoll. Creació, concertació i recuperació” que es va presentar el passat mes
de març.

congrés posarà en comú les principals
contribucions que fins ara s’han fet sobre la portalada i vol obrir futures vies
d’estudi.

L’ajuntament de Ripoll pretén que el
Simpòsium és el tret de sortida oficial
perquè la portalada de Santa Maria de
Ripoll sigui declarada patrimoni de la
humanitat i considera que contribuïrà
en la projecció de la pròpia portalada
i de Ripoll. El simpòsium, que es farà
a Ripoll, vol analitzar tot el què s’ha
estudiat fins ara sobre la portada de
Ripoll però amb una visió de futur. El

Paral·lelament el Centre d’Estudis Comarcals del Ripollès vol estimular a la
ciutadania ripollesa a tenir-hi un paper
actiu. El CECR ha preparat un seguit
d’activitats complementàries amb caràcter comarcal que van arrencar el
mes d’abril i que s’allargaran fins al novembre.
El Simpòsium és organitzat des del
Patronat del Monestir de Santa Maria
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de Ripoll, integrat per la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de Girona,
l’Ajuntament de Ripoll i el Bisbat de Vic,
que “s’ha fet seva” la idea del Centre
d’Estudis Comarcals del Ripollès de
promoure aquest simpòsium.
El primer pas és entrar a la Llista
Indicativa del Patrimoni Mundial
Després que el mes de desembre de
l’any 2011 l’ajuntament de Ripoll va
aprovar una moció per tirar endavant la
candidatura de “La Portada del Monestir de Ripoll” com un Patrimoni Mundial
a la Unesco, s’ha avançat un bon tram
de camí. El març del 2012 es va aconseguir que el Congrés dels Diputats reconegués la importància monumental i
artística de la Portada i es va obtenir
el seu suport per a que sigui declarada
Patrimoni Mundial i dos mesos després, es va aconseguir el recolzament
del Parlament de Catalunya, amb una
resolució de suport a la candidatura.
Actualment, l’ajuntament ha iniciat els
tràmits necessaris per a abordar la
presentació de la candidatura, que en
el termini més immediat significa la redacció d’un document per a la Unesco,

que ha de servir per incloure la candidatura en la Llista Indicativa i també en
un altre document que exigeix la Generalitat, des de la Direcció General de
Patrimoni, per tal d’assegurar que les
candidatures a Patrimoni Mundial de la
Unesco entren amb les millors condicions a la cursa per a la seva nominació.
Per a conduir i coordinar aquest projecte es confia en Carme Polo, qui ja ha
dirigit amb èxit dues candidatures catalanes: “Les esglésies romàniques de
la Vall de Boí”, que va ser proclamades
Patrimoni Mundial l’any 2000 i “La Patum de Berga” que és un Patrimoni Immaterial des de l’any 2005. Carme Polo
va treballar durant cinc anys a la seu
de París de la Unesco, on va dirigir un
programa de pel·lícules culturals sobre
llocs del Patrimoni Mundial, sota el títol
de “Les merveilles du monde”.
La declaració d’un nou Patrimoni Mundial comporta de forma immediata ser
reconegut com un bé excepcional i una
obra mestra que cal conservar i preservar per a les generacions futures.
Significa pertànyer a una comunitat internacional que aprecia i salvaguarda
els béns que tenen una importància

universal i que suposen un exemple excepcional de la diversitat cultural i de la
riquesa natural”
La inscripció dins la Llista del Patrimoni
Mundial suposa una major sensibilització del públic envers el lloc i els seus
valors excepcionals, el qual reforça les
activitats turístiques del lloc. La Unesco
sap que si aquesta promoció i aquestes activitats es planifiquen i s’organitzen bé -d’acord amb els principis del
turisme sostenible- poden ser una font
d’ingressos, tant pel lloc com per a les
comunitats locals.
Tant el Congrés dels Diputats a Madrid, com el Parlament de Catalunya
han aprovat resolucions unànimes de
suport a la candidatura de la Portalada de Ripoll. La darrera Comissió de
Patrimoni de la Generalitat el passat
mes de maig va proposar elevar a la
Comisión Nacional de Patrimonio del
Ministerio de Cultura la candidatura
del Paisatge del Priorat projecte en el
qual fa anys que es treballava; i per
tant la candidatura de Ripoll haurà
d’estar preparada per a la propera reunió d’aquesta Comissió.

Inaugurat el Centre d’Interpretació Terra de Comtes
Està ubicat a la capella de la Congregació,
al complex monàstic de Ripoll
Des del mes de març la Capella de la Congregació de l’antiga església de Sant Pere, acull el Centre d’Interpretació de Terrra de Comtes i
Abats. L’espai ocupa 600 m2, on es poden seguir fins a onze segles
de història del monestir de Ripoll a través de quatre pilars, que són la
fe, la societat, la cultura i la nacionalitat.
L’acte va tenir lloc en presència de nombrós públic i va ser presidit
per l’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig i el Bisbe de Vic, Mons. Romà Casanova, tots ells
acompanyats per altres autoritats.
Aquest centre ha vist la llum després d’uns quants anys de treball
conjunt entre diferents pobles participants i diferents institucions que
hi han col·laborat al llarg d’aquests anys per fer possible que l’ambiciós projecte veiés la llum.
L’alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va voler incidir en la importància que
tindrà aquest projecte per a la vila, tenint en compte que la inauguració coincideix amb la capitalitat cultural de Ripoll, augmentant l’atractiu de la nostra vila envers el turisme cultural. Va agraïr la col·laboració
i impuls donat al projecte per moltes institucions, però especialment
per Ripollès Desenvolupament, constatant la importància de tots
aquells projectes que són de poble, de comarca o de país.
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Ripoll ingressa els impostos a l’Agència
Tributària de Catalunya
És una mesura legal que constata el compromís del municipi amb
el procés sobiranista
Ripoll va formalitzar en un acte
a la seu de l’Agència Tributària
de Catalunya la seva adhesió
a l’Agència Tributària de Catalunya, on va ingressar els impostos corresponents al mes
d’abril. Els pobles que han optat
per aquesta iniciativa defensen
la sobirania fiscal de Catalunya
i amb el seu gest volen fer una
crida per tal que s’hi vagin sumant més i més pobles i ciutats,
responent també a la crida feta
per l’Associació de Municipis per
la Independència. El tinent d’alcalde i regidor d’hisenda Josep
Maria Creixans, va representarhi a l’ajuntament, en una acció
que de moment és simbòlica, ja
que l’ATC envia els diners a l’ens
homònim espanyol
Josep Maria Creixans va fer una crida
a la resta de municipis gironins i també a tots els associats a l’AMI -més
de 650- perquè segueixin els seus
passos i també ingressin els diners a
l’Agència Tributària de Catalunya. Durant el comitè executiu de l’Associació de Municipis per la Independència

(AMI), es va instar els consistoris a
practicar la sobirania fiscal, no només
com a gest simbòlic, sinó també per
conèixer la xifra de diners que surten
dels ajuntaments.

Oferta per la Festa
de la Llana

Canvi d’arbres a la
plaça de la Llibertat

Esporga de
l’arbrat viari

El Centre d’Iniciatives i Turisme de
Ripoll va confeccionar un paquet turístic en motiu de la festa de la llana
incloent-hi règim de mitja pensió, dos
dinars, visita a tria d’ovelles, visita guiada al Museu, entre altres opcions. Els
interessats van accedir a l’oferta a través d’agències turístiques o mitjançant
Internet. El turisme és un sector estratègic pel qual cal buscar canals per fer
arribar variades i interessants ofertes.
Una d’elles inclou el turisme de sensacions i experiències, que aposta per
l’oferta lúdico-cultural.

Fins fa poc a la plaça de la Llibertat hi
havia 5 xiprers que es trobaven en un
estat tan dolent que no era possible la
seva recuperació. Aquest tipus d’arbre
no va reeixir en un indret on hi havia
un escocell massa petit, un substrat
massa pobre, i que a més tenia un
mal drenatge, motiu pel qual els arbres
s’anàven debilitant. Finalment s’han
eliminat els xiprers, que s’han substituït després de fer un nou escocell
de mides més adequades i amb més
substrat per una magnòlia.

Durant els darrers mesos s’han esporgat els arbres, tasca que es fa a través
de la Fundació MAP, amb qui l’Ajuntament té un conveni. L’esporga es realitza a l’hivern. La freqüència d’esporga
es fa depenent de l’espècie i de la densitat de massa forestal. Als llocs urbans
es fa una esporga de manteniment,
neteja i seguretat, consistent en suprimir branques mortes, trencades i mal
orientades, conservant el volum i forma
natural de l’arbre. L’esporga de brocada es realitza en arbres mal ubicats que
provoquen molèsties al veïnat.

Creixans explica que “no estem fent
res il·legal perquè paguem igualment”

i que encara que ara els diners van al
govern espanyol “arribarà un dia que el
nostre Govern podrà fer amb aquests
diners el què vulgui”. En el cas de Ripoll, l’ingrés que han fet és de 31.000
euros corresponent a l’IRPF del mes
d’abril.
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El Servei “Bon dia” pER Als majors de 75 anys
Els truquen dues vegades per setmana per constatar que aquells que viuen
sols es troben bé
conjuntament amb atenció primària ja
que és també un servei de detecció i
de derivació.
Majoritàriament les trucades es fan els
dimarts i els divendres de 9:00 a 14:00
hores, per donar seguretat a la gent
gran. Si no es rep resposta s’activa
un protocol d’emergència (en un primer moment a familiars, amics i veïns.
Si aquests tampoc responen a la policia municipal) per saber si estan bé.
Compta amb tres voluntaris que fan
realitat aquest projecte i amb 15 persones que fan ús d’aquest servei gratuït, promocionat per l’ajuntament amb
el Pla de Desenvolupament Comunitari
de Ripoll.

Bon dia és un servei destinat a donar
suport a les persones més grans de
75 anys que viuen soles i no compten
amb cap assistència, ni familiar ni de
servei extern. Consisteix en fer una tru-

cada dues vegades a la setmana per
tal de tenir constància que les persones es troben bé i detectar si la seva
situació requereix la prestació d’altre
tipus d’ajut. Bon dia, Ripoll, treballa

Instal·lació de desfibril·ladors fixes
Dipsalut ha instal·lat set desfibril·ladors
fixos a la vila de Ripoll. Els aparells estan ubicats dins de grans columnes
que, a més de protegir-los, contenen
les instruccions per utilitzar-los i permeten veure l’aparell a molta distància.
Se situen sempre a l’exterior, en emplaçaments considerats clau, per ser
molt concorreguts o perquè s’hi realitzen activitats de risc. A més, estan
connectats al Sistema d’Emergències
Mèdiques (SEM), de manera que quan
algú procedeix a usar-los, el SEM rep
una alerta i immediatament pot enviar
atenció mèdica al lloc dels fets. S’han
ubicat a l’entrada del camp de futbol,
davant l’escola Joan Maragall, a l’entrada de la piscina municipal, a l’entrada del pavelló de l’Avellaneda, a la
plaça de l’Ajuntament, a l’entrada del
centre de Serveis per a la Gent Gran al
barri del Pla de Sant Pere i a l’estació
d’autobusos.

És un servei obert a tothom que reuneixi les característiques indicades, per la
qual cosa les persones que es vulguin
anar incorporant al servei, poden demanar-ho directament a l’Ajuntament o
al club del Casal dels Avis, Telèfon 972
70 04 64, de 12 a 18h.

El camí de Sant Jaume
pASSA Per Ripoll

El 4 de maig es va poder fer el recorregut d’un tram del camí de Sant Jaume per la ruta del Ripollès. Es va fer
el camí des de Sant Joan de les Abadesses fins a la Farga de Bebié, en un
recorregut total de 23 km. A Ripoll es
va segellar el pas per la nostra vila com
a pelegrí. La recuperació del ramal per
la ruta del Ripollès és una iniciativa de
l’Associació Gerunda, que amb la col·
laboració de l’Associació d’Amics dels
Camins de Sant Jaume han anat fent
diferents caminades per cobrir el tram
que uneix coll d’Ares en direcció a Vic,
on enllaça el camí principal de Catalunya cap a Santiago de Compostela.
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Campanya Net i Bonic per omplir Ripoll de flors
Es reparteixen mil bulbs de gladiol entre els estudiants del municipi
L’Ajuntament de Ripoll i ARP Girona
S.L., van presentar la campanya Net
i Bonic 2013. Des de fa molts anys
l’Ajuntament de Ripoll ha donat suport a totes les iniciatives que ARP ha
portat a terme a través de Net i Bonic amb l’objectiu d’harmonitzar Ripoll
amb plantades de flors i conscienciació ciutadana.
En aquesta campanya s’ha convocat a mestres i alumnes delegats de
la comissió de l’Escola Verda, de cadascuna de les escoles de Ripoll.
Aquests alumnes seran els encarregats de transmetre als seus companys
el missatge de Net i Bonic: “El nostre
entorn també és la nostra llar, fem-lo
més acollidor”. També el de repartir
un bulb de gladiol a cada alumne. Es
repartiran gairebé 1.000 bulbs de gladiol als nens i nenes de la vila de totes
les escoles d’infantil i primària de Ripoll.Jordi Munell va destacar la tasca
de l’entitat que va promoure fa anys
Amós Miguélez i que està continuant
la seva família.

Net i Bonic ha endegat campanyes
importants durant la seva trajectòria
com la que els va portar a l’Ajuntament
de París amb “El Tren dels Gladiols”,
actuació determinant per impedir el
tancament de la línia fèrria Barcelona-

Xavi Fernández ja no
representa a PxC

Adhesió a
la Xarxa Rescat
Ripoll ha signat un conveni de col·
laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
per l’adhesió a la Xarxa Rescat de
radiocomunicacions d’emergències
i seguretat. Mossos, Bombers de la
Generalitat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Agents Rurals,
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA),
la Direcció general de Protecció Civil,
policies locals i els ajuntaments sense policia local hi comparteixen informació en temps real amb els Mossos
d’Esquadra mitjançant canals o grups
de comunicació conjunts en les emissores de les sales de control. “Això
suposa una major coordinació operativa en totes aquelles actuacions que
impliquin la participació conjunta, i
una resposta més efectiva i eficient als
ciutadans.

Ripoll-París. Anna Miguélez va explicar
com es desenvoluparà la campanya.
Cada nen serà obsequiat amb un bulb
de gladiol que cal plantar i un díptic
perquè en pugui fer el seguiment del
creixement.

Cava amb xapes i
etiquetes de Ripoll
Una empresa de cava artesà de Caldes de Malavella ha embotellat una
sèrie de 9.000 ampolles de cava brut
natural amb etiquetatge i xapes dedicades a Ripoll. Una d’elles correspon
a Ripoll Capital de la Cultura Catalana
2013, una altra és del monestir de Ripoll i la tercera està dedicada al Museu
Etnogràfic. Els col·leccionistes i interessats en adquirir-ne, poden fer-ho en
establiments de la nostra vila. Per a informar-vos dels punts de venda podeu
consultar-ho a l’Oficina de Turisme.

Plataforma per Catalunya es va quedar
sense representació a l’ajuntament de
Ripoll, després que Xavi Fernández
renunciés a seguir-ho fent a principis
d’abril. Ara Fernández segueix com a
regidor no adscrit. La resta de grups
van expressar la satisfacció perquè el
partit de Josep Anglada ja no estigui
present a l’ajuntament de Ripoll.

Carme Serrano nova
regidora republicana
Carme Serrano es va incorporar fa uns
mesos com a nova regidora, en substitució de Jordi Batlle qui va deixar el
càrrec per impossibilitat de compatibilitzar-ho amb la seva feina. Serrano
anava a la llista d’Esquerra Republicana i ha destacat per la seva tasca amb
associacions veïnals.
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Despesa energètica MUNICIPAL
El municipi en contractes
Durant l’anualitat 2012, el municipi de Ripoll tenia actius els següents subministraments:
1. Electricitat – 143 contractes
Enllumenat 70 contractes, Equipaments varis (magatzems, cine, biblioteca, museu, escoles...) 57 contractes, Semàfors 7 contractes, Remissors 4 contractes, Polígons 5 contractes
2. Gas Natural – 16 contractes
3. Gasoil – 10 contractes
Descripció dels consums globals per l’anualitat 2012
1. Consum energètic segons tipus de subministrament.
Electricitat
Combustibles Líquids
Gas

2. Consum elèctric segons ús:

2.928.561 kWh

Edificis municipals

1.216.323 kWh

581.054 kWh

Enllumenat públic

1.696.164 kWh

Ascensors St. Pere

1.595.730 kWh

16.074 kWh

3. Despesa en electricitat i combustible any 2012.
ELECTRICITAT 2012
CENTRE

COMBUSTIBLE 2012

Import en €

Consum Kwh

35.044

190.758

Museu Etnogràfic

CENTRE
Piscina

Import en €

Consum Kwh

117.395

967.186

Piscina

31.503

180.541

CEIP Joan Maragall

21.795

220.612

Centre Tecnificació l'Avellaneda

30.228

142.824

Biblioteca L. Mata

10.767

173.709

Ajuntament

15.383

77.273

Museu Etnogràfic

10.079

164.070

Pavelló

13.006

63.274

Centre Tecnificació l'Avellaneda

9.953

132.091

Biblioteca L. Mata

12.287

57.286

Sala Eudald Graells

6.920

62.875

CEE Ramon Surinyach

10.064

55.955

Teatre Cinema Comtal

6.775

60.862

Teatre Cinema Comtal

6.100

18.707

CEIP Tomàs Raguer

6.344

63.574

Sala Eudald Graells

4.961

24.450

CEE Ramon Surinyach

6.096

61.087

CEIP Joan Maragall

4.710

22.535

Ajuntament

4.836

50.118

CEIP Tomàs Raguer

3.184

13.878

Pavelló

3.206

37.948

Evolució dels consums i imports energètics 2009-2012
1. Evolució del cost i consum total
d’electricitat
ANY

Import en €

Consum kWh

2. Evolució del cost i consum de combustibles dels centres més consumidors
ANY

Import en €

Consum kWh

3.Cost i consum d’electricitat per habitant
ANY

€ / hab

kWh / hab

2009

379.362

2.796.840

2009

81.154

914.301

2009

34,31

252,95

2010

415.223

2.859.926

2010

92.472

991.547

2010

37,78

260,21

2011

485.867

3.020.696

2011

108.002

1.032.083

2011

44,52

276,80

2012

507.441

2.928.562

2012

161.273

1.565.640

2012

46,54

268,58

Mesures aplicades en la gestió energètica
1.Revisió de pòlisses i adequació de potències contractades: COMPANYIA 1 – 17.535,29 euros /any 2012 (20 contractes
afectats); COMPANYIA 2 – 3.896,45 euros /any 2012 (20 contractes afectats)
2.Correcta aplicació de normativa per part de les companyies elèctriques: 7 contractes elèctrics afectats – Estalvi anual de
1.357,17 euros
				

ESTALVI TOTAL ASSOLIT 2012: 22.788,91 euros / any 2012
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El plenari infantil recull taps de plàstic per un
gronxador per nens amb mobilitat reduïda
Els nois i noies que l’integraven han finalitzat ja el seu mandat

El consistori infantil que es va posar
en marxa a finals de l’any passat, ha
finalitzat recentment la seva tasca. Els
seus integrants van prendre aquestes
decisions, durant el penúltim plenari:
- Recollir a les escoles taps de plàstic per reunir diners, amb els quals es
compraria un gronxador per a nens i

nenes amb mobilitat reduïda (al CEE
Ramon Surinyach).
- Habilitar un espai per a fer exposicions infantils (de fotografia, arts plàstiques, etc.).
- Fer una discoteca infantil (sala E.
Graells) i que el preu sigui un aliment
destinat al banc d’aliments.

- Fer projeccions de pel·lícules per a joves i per a la gent de totes les edats.
- Dotar de més seguretat els carrers i
parcs, fent front a les persones que no
es comportin de forma cívica. També
que els responsables de la recollida
d’escombraries informin de qualsevol
element que puguin trobar i que pugui
suposar un perill.
- Organització d’una gimcana, partit
de futbol o recorregut per a cadires de
rodes per a persones discapacitades.
- Exposar públicament els treballs realitzats per alumnes a diferents indrets
de Ripoll.
- Organitzar un campionat de futbol o
d’algun altre esport entre les diferents
escoles de Ripoll, amb aquesta activitat es recollirien donacions per al banc
d’aliments.
- Organització d’algun tipus de concurs de talents, amb aquesta activitat
també es recollirien donacions per al
banc d’aliments.
- Fraccionar en dos pagaments anuals
els impostos municipals de més quantia (ex: IBI).

en marxa “EL GALLINER”, EL Nou
Casal de Joves

convocaT el premi
literari Abat Oliba

L’acte d’inauguració
va tenir lloc el dissabte 4 de maig en
presència de l’alcalde de Ripoll i altres
autoritats ripolleses
i amb la del Director
General de Joventut.

Aquest any, en motiu de la Capital
Cultural que ostenta Ripoll, es volen
recuperar els Jocs Florals, que van
deixar de celebrar-se a mitjans dels
anys 50 del segle passat i que portaran el nom de “Abat Oliba”, en honor a
un dels personatges més distingits de
casa nostra, que va aconseguir que
Ripoll fos un focus cultural dels més
importants de l’Europa medieval.

Aquest espai, que s’anomena “El Galliner” està situat a l’edifici on abans hi havia l’anterior biblioteca Lambert Mata. Es
tracta de 600 metres quadrats dividits en dues plantes.
Els nois i noies hi tenen una gran sala polivalent, a banda de
diferents espais per a reunions i una recepció.
El dia de la inauguració es va celebrar ja la primera Assemblea Jove en el nou local. Posteriorment es va poder gaudir
d’un concert amb el grup ripollès No em Fotis, seguit de
música DJ. La colla jove per la seva banda va ballar la tradicional i ripollesa Dansa dels Clavells.

El premi se celebrarà amb la voluntat d’augmentar la implicació cultural i lingüística, i promoure el gust per la lectura i
l’escriptura.
Hi haurà dues modalitats: prosa i poesia, amb un únic premi
cadascuna, on es reconeixerà la capacitat creativa de cada
autor, que rebrà un obsequi simbòlic especial pel certamen i
10 exemplars de la seva obra publicada.
Les bases d’aquesta convocatòria poden consultar-se a la
secció “destaquem” del nostre web: http://www.ripoll.cat/
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Exposició de fotografies del monestir
de Ripoll al 1867
Molta expectació entre els vilatans per veure com era l’entorn monàstic
fa un segle i mig
Fins a mitjans de maig la Sala Abat
Senjust va acollir una interessant exposició de 30 imatges que es van fer
l’any 1867 al monestir de Ripoll per
part d’una delegació de la Comissió
Provincial de Monuments de Girona
que va visitar Ripoll. En el curs de
l’acte d’inauguració, que va tenir un
notable seguiment de públic, el comissari de l’exposició Antoni Llagostera Fernández, va posar especialment de manifest l’extraordinari valor
d’aquestes fotografies, ja que no és
gens habitual que hagin perviscut una
quantitat tan alta de fotografies d’un
sol monument en una data tan antiga,
cosa molt poc freqüent a Catalunya,
Espanya i Europa.

Aquestes fotografies es publicaran
per primera vegada totes juntes en
un llibre, patrocinat per la Fundació
Eduard Soler, de Concepció Peig Ginabreda, Antoni Llagostera Fernández
i Antoni Pladevall i Font, Santa Maria
de Ripoll en el segle XIX: El procés
d’una transformació. El llegat Joan
Martí Font (2013). Al llibre s’explica la
història d’aquestes fotografies encarregades per Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando de Madrid
d’elaborar un projecte de restauració
del monestir de Santa Maria de Ripoll.
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Els trabucaires prenen Ripoll
Quatre-cents homes armats van celebrar
la posada de llarg de la nova associació ripollesa

Un boter que no vol
que es perdi l’ofici
Joan Campà, un dels pocs boters
que queden a Catalunya, imparteix un
curs de Boters i Cuireters als tallers
d’oficis artesanals que s’ofereixen des
de l’ajuntament de Ripoll. Fins fa poc
venia exercint a estones l’ofici només
per a encàrrecs, però des que s’ha
jubilat intenta ensenyar l’ofici a unes
10 persones (un alumne dels quals es
veu a la foto) que s’han inscrit al curs
a fi que com a mínim aquesta tasca
perduri, ni que sigui com a afició.

Carles Cases
diu Llach
El Monestir va acollir el concert de presentació del nou àlbum i espectacle Carles
Cases diu Llach. El compositor de Sallent
hi va fer una relectura d’antics temes del
cantautor empordanès des d’una perspectiva íntima i personal. Un concert íntim
ple de peces conegudes. Cases té una
llarga trajectòria com a productor, i sobretot com a compositor de música per a
més de setanta pel·lícules.

Dins dels molts actes que se celebren
enguany coincidint amb la Capitalitat
Cultural de Ripoll 2013, va celebrar-se a
la nostra vila la 31 Trobada Nacional de
Trabucaires de Catalunya, durant el decurs de la qual es va presentar la nova
colla de Pedrenyalers i Trabucaires de
Ripoll. Quatre-cents trabucaires van fer
un recorregut per els carrers més cèntrics tot fent sonar les armes.

plaça del Monestir tots els participants
van disparar alhora els seus trabucs durant uns minuts. Posteriorment es va fer
una ofrena davant la tomba del Comte
Guifré el Pelós i tots plegats van entonar
el cant dels Segadors.

Un total de trenta-quatre colles vingudes
de tot el territori català van omplir Ripoll
amb fum de pólvora i de so eixordador.
El moment culminant va ser quan a la

L’acte va ser seguit per cents de persones que es van aplegar al llarg del recorregut per poder gaudir d’un espectacle
poques vegades vist i que ha servit per
batejar aquesta nova associació ripollesa, que d’ençà de la seva presentació ja
ha près part en diferents esdeveniments
de la vida social local.

Armes que han
tornat a Ripoll

projecte del nou
orgue pel monestir

“La Primavera” omple
el cinema Comtal

Xavier Sala i Aragó, expert en armes
antigues i assessor de la col·lecció
d’armes de foc del museu, va oferir una
xerrada al Museu Etnogràfic en motiu
de la recepció d’armes ripolleses, cedides per l’Ajuntament de Barcelona i
el Museu Episcopal de Vic. Després
de la xerrada es va fer la inauguració
de la mostra de les armes de foc que
es poden contemplar a l’equipament
museístic ripollès durant l’any de Capitalitat Cultural. Les armes han tornat ni
que sigui provisionalment a la vila.

La parròquia de Santa Maria va presentar aquest projecte que s’emmarca dins els actes de Ripoll, capital de
la cultura catalana 2013. La voluntat
és obtenir un nou orgue, que compta amb el suport de totes les entitats,
locals i del país. La campanya consisteix en apadrinar cadascun dels 1.344
tubs del nou orgue. Com a contrapartida els noms dels padrins quedaran
inscrits als panells de l’orgue, ben a
la vista de tothom. La construcció de
l’orgue durarà dos anys.

La pre-estrena de la pel·lícula La primavera va omplir el cinema Comtal de públic. Aquest documental del realitzador
marsellès instal·lat al Pla de l’Estany va
ser rodat íntegrament a la nostra comarca, amb la surroquina Carme Fajula i la
seva família com a protagonista. Molta
gent d’Ogassa i Vallfogona, on es va establir Farnarier durant el rodatge, van ser
al Comtal en una sessió que va acabar
amb una roda de preguntes al director i
a Fajula. Aquest juliol es tornarà a projectar gratuïtament dins dels Tocs d’Estiu.
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SINÈRGIES MIGRATÒRIES

L’EMIGRANT: LAIA PUJALS
Una ripollesa a la ciutat més assolellada d’Alemanya
d’adaptació i d´integració a Alemanya
vaig trobar a faltar molt el meu petit
país, la meva cultura, el “bon dia” de
la gent que m´ha vist créixer, l’olor de
sofregit del migdia, els dinars de diumenge, el poder anar caminant a tot
arreu, les nits de dissabte al Masters,
les campanes del monestir, els vermuts amb bona companyia, els menús del Canaules, per no parlar de la
meva família, les meves amigues… i
molts altres llocs i locals que es faria
carregós d’enumerar. Em va costar arrencar, però ho vaig aconseguir.

El dia 15 de setembre del 2005 vaig
posar per primera vegada els meus
peus ripollesos en una de les capitals
més importants de la imponent Alemanya: Munic.
Allà em va venir a rebre la meva família provisional catalanoalemanya, una
parella jove (ella catalana i ell alemany)
i els seus dos infants, que combinaven perfectament les dues llengües.
Després de dues hores de ràpides
autopistes, entre Porsches i Mercedes
(també algun Seat), vam arribar a la

que havia de ser la meva ciutat durant
quatre anys: Bamberg, una ciutat de
70.000 habitants situada al nord de
la Baviera. La turística ciutat de Bamberg és coneguda arreu del món per
les seves vuit magnífiques cerverseries
històriques i també pel seu nucli antic,
que el 1993 va ser nomenat Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO (tant
de bo la candidatura de la portada del
monestir de Ripoll tingui la mateixa
sort…). Allà hi vaig treballar com a aupair i vaig tenir el plaer de poder conèixer la cultura Alemanya. En el període

Ara visc a Freiburg, una ciutat situada al sud d´Alemanya, fronterera amb
França i Suïssa. Aquí també vivim envoltats de muntanyes, la Selva Negra,
que té un entorn natural semblant al
de Ripoll, i que no té res a envejar als
nostres Pirineus (i també s’hi fan fredelucs!). És la ciutat amb més dies de
sol de tot Alemanya. A part d’això, és
una ciutat neta i molt ecològica, i la paraula civisme forma part de les nostres
vides. Reciclem com ha de ser i anem
amb bicicleta. Per mi aquesta ciutat té
una qualitat de vida impressionant. Vivint a Freiburg pots llevar-te d’hora el
matí (ben d’hora ben d´hora), agafar el
cotxe i arribar-te a Basilea a veure una
exposició, tot seguit anar a fer un cafè
a Estrasburg i abans de travessar de
nou el Rin comprar una mica de foie
francès. Freiburg és una ciutat de conte de fades.

No tot són flors i violes
Ara bé, no tot a Alemanya són flors i
violes. Després del període d’au-pair
vaig treballar de cambrera i ara sóc
la responsable d’un dels restaurants
més antics i típics de Freiburg, situat al
bell mig de la Selva Negra. Aquí, com
arreu, cal treballar molt, i dur; la mítica
“dolce vita” de la gent del sud no té
lloc en la rutina de la gent d’aquí. Alemanya és un país desenvolupat, amb
un nivell de vida força alt. Però no ens
enganyem, també aquí hi ha gent que

les passa magres, jubilats que no arriben a final de mes i persones acadèmicament ben formades que no tenen
massa perspectives.
Alemanya ha estat el meu país d’acollida, aquí hi he après moltes coses i
m’he fet gran, he après a raonar, pensar, observar, valorar, respectar i, sobretot, tolerar. Tots els començaments
són difícils: anar a viure sol, anar a
estudiar a Barcelona, fer un Erasmus

a Viena o acostumar-te a viure sense
algú, però qui en tingui l’oportunitat ha
de provar-ho, val la pena. El que a mi
m´ha ajudat molt durant tots aquests
anys ha estat saber que passés el que
passés podria tornar a casa (això sí,
quan la situació de crisi s’hagi suavitzat un xic, i esperem que sigui així), i
encara que trobaria a faltar la meva actual vida a Alemanya, el meu poble és
el meu poble, i la terra tira.
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L’IMMIGRANT: CAROLINA MOHACSI
Des de Suècia per amor
Natural d’un població d’estiueig al
nord d’Estocolm, Svinninge, al costat
mateix del mar Bàltic, la Carolina Mohacsi va estudiar la carrera de medi
ambient, especialitzant-se en gestió
de recursos naturals. Com que cada
estiu havia de sortir a treballar fora del
seu país, va aprofitar que parlava castellà per fer-ho a Barcelona on hi tenia
uns cosins. A través d’ells va contactar
amb la família Casas, per si necessitàven algú que els donés un cop de
mà amb els cavalls. Els va escriure una
carta i quan li van donar el vist-i-plau
va entrar en contacte per primera vegada amb el poble de Ripoll.
Era el 2006, però va ser dos anys més
tard quan s’hi va establir definitivament. Entremig s’havia enamorat d’un
noi de la població, en Joan Capdevila,
i malgrat les dificultats de trobar una
feina relacionada amb la seva professió, va decidir instal·lar-s’hi després
d’una etapa de nombrosos viatges en
avió per veure’s a Suècia o Ripoll. De
fet a Catalunya és complicat d’aconseguir-ne i per fer-ho cal anar a altres
països. A Euskadi (Donosti) o Espanya
(Madrid) seria més fàcil aconseguir-ho.
El 2010 la Carolina i en Joan van tenir la primera filla, i el 2012 la segona.
Quan es va quedar embarassada de la
primera pensava a marxar a Anglaterra
per qüestions laborals, però la maternitat i la dificultat de la seva parella per
deixar l’empresa que té, van impedir-li.
Havia arrelat al municipi.

Va ser llavors quan va muntar la fruiteria La Pera, que regenta a la plaça
Gran, sota mateix de les voltes. A Ripoll s’hi troba “feliç” perquè no estava
acostumada a viure en un poble. Sinninge és més aviat una urbanització
residencial, on pràcticament només
hi ha un comerç, una mena de botiga
de comestibles. Tot i que li agradaria
tornar-hi de visita, per retrobar-se amb
les amigues amb qui es manté en contacte “a través del telèfon, internet o
whatsup”, tampoc ho té fàcil. La seva
mare va instal·lar-se a Estocolm, i ja no
hi disposen d’habitatge.

Un paisatge privilegiat
L’entorn natural de Ripoll és probablement el que més agrada del nostre poble a la Carolina, malgrat que
l’enclotament de la vila pugui semblar
inicialment opressiu. Ella ho qualifica
com a “salvatge” perquè en menys
de cinc minuts pots estar al bosc o la
muntanya. També li és extremadament
plaent veure el sol gairebé cada dia,
quan a Suècia això es fa bastant més
complicat. Els hàbits alimentaris que

tenim els defineix com “els millors del
món”, encara que la sobti que alguna
gent begui vi fins i tot amb l’esmorzar:
“la primera vegada que vaig entrar a
Los Amigos i ho vaig veure, no m’ho
acabava de creure”. Al seu país, la
beguda sól ser una activitat més aviat nocturna. També està meravellada
que la gent se saludi pel carrer, un
detall que permet confraternitzar amb
la resta de vilatans: “abans d’arribar a

Del nostre poble li crida l’atenció la
tranquil·litat que hi ha entre la una i les
quatre de la tarda, quan fins i tot molts
supermercats tenen tancat. Al seu
país és diferent, fan horari continuat,
de vuit del matí a les cinc, sis o set del
vespre. Allà sopen a les sis i a les deu
la majoria de gent ja és al llit. De tot
plegat la sorprèn que els catalans ens
poguem llevar tan d’hora “havent anat
a dormir tan tard”.

Em
sorprèn
que anant a
dormir tan tard,
ens llevem
tan d’hora.

Catalunya estava acostumada a pujar
diàriament amb la mateixa gent a un
ascensor, i ni tan sols desitjar-nos un
bon dia”.
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SIS mesos de Capital de la Cultura Catalana
El Monestir va quedar petit davant la presència de públic a la inauguració
que es va haver d’habilitar una pantalla gegant a la sala Abat Senjust.
L’alcalde Jordi Munell, va explicar que
la capitalitat de Ripoll 2013 s’ha construït en base a tres grans eixos: el patrimoni i la història; la industrialització i
la cultura popular. Durant la seva intervenció Jordi Munell va assegurar que
“des de Ripoll, assumim el repte amb
orgull i amb convicció. Vam prendre el
relleu a Tarragona i d’aquí a un any cedirem la capitalitat a Barcelona”. L’alcalde va assenyalar que “la capitalitat
de la cultura catalana representa una
gran oportunitat per potenciar la marca, Ripoll, associada a la cultura” i “un
punt d’inflexió per la vila”.
El 26 de gener va celebrar-se l’acte
inaugural d’aquest gran esdeveniment
que posa Ripoll al centre de la cultura
del nostre país. En un monestir ple a
vessar i amb un acte que va tenir com
a protagonistas la dansa, el teatre i la

música, l’espectacle es va desenvolupar seguint els tres grans eixos del
projecte que proposa Ripoll: la història, el llegat industrial i la cultura i tradicions populars. La inauguració va
tenir una gran repercussió fins al punt

Van ser-hi presents el conseller de
Cultura de la Generalitat de Catalunya
Ferran Mascarell, i el president de la
Capital de la Cultura Catalana, Xavier
Tudela, que van destacar la contribució que Ripoll farà al país durant tot
l’any.

Anna Pont segona en un
prestigiós premi de pintura
La ripollesa Anna Pont ha obtingut el
segon premi del concurs “FLORENCESHANGHAI PRIZE” de pintura. El certamen s’organitza a través del Present
Contemporary Art en col·laboració
amb el Present’Art, i té com a objectiu
oferir als artistes ocasions pràctiques
per promoure i valoritzar l’art contemporani a Xina i a Itàlia. Com a guanyadora del segon premi, Anna Pont
podrà tenir dues obres exposades al
Present Art Festival de Shanghai. El
premi inclou la publicació i la presentació de les obres al catàleg del Present
Art Festival de Shanghai (en anglès i
xinès), promoció comercial, publicitat i
transport internacional d’anada i tornada. També podrà participar en una de
les exposicions del Present Art Space
de Florència.

Alabau i Esteve
mostren el seu art
Els artistes ripollesos Eudald Alabau i
Miquel Esteve, van mostrar la seva obra
en el projecte “Ripoll, bressol de l’art i la
creació” que durant tot aquest 2013 es
veurà en diferents espais de Ripoll.
Alabau va fer la seva primera instal·lació
lluminosa amb gel “Univers gelat”, el passat 25 de gener a la Font d’Engordans,
aprofitant les gelades i al maig va tenir
“Art en el paisatge” al passeig dels Aurons. Esteve va proposar un viatge pels
sentits mitjançant les seves obres en les
quals transforma objectes quotidians en
textures i composicions que esdevenen
inversemblants.
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PATRIMONI RIPOLLÈS OBLIDAT
L’ESGLÉSIA DE LA MARE DE DÉU DE LES CORTS

Un dels atractius de la zona de Llaés
és la capella de la Mare de Déu de
les Corts o del Puig de França. Una
pista, amb ferm de terra, que s’agafa
a l’esquerra de la carretera que puja
cap a Llaés duu a les ruïnes del mas
les Corts, situat al solell. L’església,
un edifici exempt, és a la dreta de la
casa.
La capella presenta un bon estat de
conservació malgrat que no hi hagi la
teulada, així com algunes pedres del
centre de la façana principal. Això darrer s’explica perquè en una acció incívica i del tot reprovable, es van treure
les pedres treballades del voltant de la
porta i les del campanar que coronava
la façana. Per poder substreure-les es
va malmetre la façana.

L’edifici consta d’una nau rectangular,
sense absis diferenciat. Els panys estan fets amb carreus petits, ben tallats
i disposats en filades regulars, entre les
quals n’hi ha algunes de col·locades
de través. Al mur de llevant s’observa
una finestra, amb una llinda retallada,
sobre la qual es veuen les traces d’una
altra obertura, aparedada. Segons els
estudiosos del romànic, l’església es
va construir al segle XIII i s’adscriu a
l’anomenada arquitectura popular. A
l’interior s’aprecien maons massissos,
col·locats segurament els segles XVIIIXIX, per reforçar la coberta.
En el vessant religiós sabem que un
sacerdot tenia cura del culte. L’època
de més esplendor se situa a la primera
meitat del segle XIII, quan els senyors

dels castells de Milany i de Llaés feren
diverses donacions a favor de l’església. L’any 1686 s’hi va celebrar missa
durant les festes de la Mare de Déu,
excepte per l’Assumpció. El 1854 ja
no hi havia culte.
Actualment, si volem veure la capella
ens hi hem d’apropar, donat que de
lluny és difícil distingir-la, especialment
durant l’època de creixement d’arbres
i arbusts.

Agustí Dalmau i Font
Historiador i arxiver de l’Ajuntament
de Ripoll
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Ripoll en xifres
L’equip de govern (CiU) seguint el compromís adquirit en el programa electoral, d’informar de la situació econòmica i financera
de l’Ajuntament de Ripoll, en periodicitat anual, i amb la finalitat de que tots els ciutadans coneguin amb total transparència els
estats dels comptes municipals, a continuació es publica informe de la situació econòmica i financera a 31 de desembre de
2.012, en format clar i senzill, i comparatiu amb la data de finalització de la legislatura de l’antic equip de govern (ERC / PSC),
dia 10 de juny de 2.011.
L’any 2.012 es prioritza:
- La millora de la tresoreria municipal.
- La reducció de l’endeutament municipal
- L’agilització en el pagament als proveïdors, es va passar de pagar a un promig de 120 dies, a 53 dies en el quart
trimestre de 2.012.
L’Ajuntament va concertar durant l’any 2.012 un préstec per import de 1.566.271.41 €, per pagar als proveïdors, tot
i que això va suposar elevar el nivell d’endeutament.
- El compliment del Pla d’eficiència, eficàcia, innovació i austeritat, implantat l’any 2.011.

I) ESTAT DE LA TRESORERIA

10-06-2.011

Saldos en bancs, caixa i disposició de pòlisses de tresoreria

II) ENDEUTAMENT OPERACIONS DE CRÈDIT
Deute viu per operacions de crèdit a llarg termini

31-12-2.012

-1.584.140,43

Import

Import

- 9.712.506,45

- 8.332.372,73

Deute viu operacions de crèdit per pagament a proveïdors
Deute viu curt termini (amort. anualitat 2.012)

745.020,21

- 1.838.008,53
- 576.220,71

III) DEUTES PENDENTS

- 10.288.727,16

- 1.324.786,55

Import

Import

- 618.381,61

- 404.624,11

Transferències altres Administracions per serveis

- 1.023.694,38

- 249.385,08

A proveïdors per despeses de inversions

- 2.719.607,16

A proveïdors per despeses corrents

IV) ALTRES DEUTES
Factures d’actuacions sense consignació pressupostària

- 4.361.683,15

- 140.279,39

Import

Import

- 162.983,00

- 18.880,00

Actuacions per urgència sense previsió

- 45.567,53

Previsió per reclamació interessos

- 78.403,43

V) DEUTES RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA

- 286.953,96

Import

Deute viu curt i llarg termini operacions de crèdit

- 819.346,65

- 700.589,76

A proveïdors per despeses de inversions

- 113.513,25

- 80.513,25

- 29.251,56

- 794.288,58

- 18.880,00

Import

A la Seguretat Social

- 11.495.167,81

- 962.111,46

- 20.338,00

- 801.441,01

VI) DEUTES D’EXERCICIS ANTERIORS
Devolució Participació en Tributs de l’Estat 2009

TOTAL DEUTE

- 254.608.02
(-24,66%)

-17.738.224,18

- 12.364.757,19

Nivell d’endeutament
10-06-2011

31/12/2012

Nivell d’endeutament a llarg termini

101,59 %

Nivell d’endeutament a curt termini

19,55 %

0,00%

121,14 %

115,25%

121,14%

96,82%

Nivell d’endeutament total
Nivell d’endeutament sense crèdit per pagament a proveïdors

115,25%
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Ingressos que quan l’Ajuntament els rebi rebaixaran l’endeutament:
Import pendent subvencions

2.965.642,23

Contribucions especials pendents cobrar
Contribucions esp. pendents resolució judicial
TOTAL

1.536.255,65

694.214,57

505.992,56

-279.294,13

- 279.294,13

3.380.562,67

1.762.954,08

Actuacions més representatitives
-Plaça Gran: reforma de la part de vialitat del trànsit de vehicles.
-Pèrgola Plaça Vila de Prades.
-Un nou ascensor a l’Escola Tomàs Raguer.
-Millora als barris: arranjament de voreres i escales, supressió de barreres arquitectòniques, pintura de passos de vianants,
recuperació de més de 50 bancs, nou parc infantil barri Agafallops, nous fanals a la plaça d’Europa.......
-Nou impuls al Casal de Joves.
-Campanya “aparca i compra”, amb la voluntat de promoure i incrementar el moviment comercial a Ripoll.
-Rutes escolars, projecte per afavorir que els infants puguin anar a l’escola a peu.

Ripollesos segons el seu lloc de naixement:
Total habitants a Ripoll
10.904

Habitants
Catalunya

7.869

Espanya

1.858

Unió Europea

122

Marroc

660

Sud Amèrica

218

Altres Nacionalitats

177

MEMÒRIA DE La Sindica de Greuges
Va presentar-la al Plenari del mes de març
Durant el Plenari municipal de març de
2013, la Sra. Irene Payet va presentar
el seu informe-resum de les consultes i
greuges atesos entre el juliol de 2011 i
el desembre de 2012, amb un total de 5
expedients durant el 2011 i 4 expedients
el 2012. A la presentació la van acompanyar diferents síndics de greuges d’altres
localitats catalanes.
Segons l’informe fet públic, dels expedients del 2011, dos corresponien a caigudes de persones a la via pública originats el 2010, un altre per queixes entre
veïns originats el 2007 i un darrer cas
per danys a un vehicle amb un pilona del
centre històric. D’aquests 5 expedients,
dos no constaven com a queixa adreça-

da prèviament a l’ajuntament abans d’arribar a la intermediació de la sindicatura
municipal de greuges.
Pel que fa als expedients del 2012 un
corresponia al fet de no rebre l’avís postal de cobrament dels tributs municipals,
un altre a la reclamació de la devolució
dels 3,5 euros d’anul·lació d’una sanció
de parquímetre, un tercer per queixes
veïnals davant la reobertura d’una discoteca i el quart per presentar al·legacions
a una denúncia de trànsit per manca
d’assegurança d’un vehicle estacionat a
la via pública. En un d’aquests cassos
no constava la denúncia o queixa prèvia
a l’ajuntament abans d’arribar el cas a la
sindicatura.

Durant la presentació es va valorar el fet
que els ciutadans disposessin de nou
d’aquesta institució municipal per expressar les seves queixes davant els errors o
incompliments de l’administració local i
també es va exposar que la sindicatura
municipal de greuges disposava per primera vegada a Ripoll d’una partida pressupostària pròpia durant el 2013 de 800
euros, el fet que disposés també del suport administratiu municipal i també per
primera vegada d’un espai o despatx propi per atendre als ciutadans els dimarts de
11h a 13h, i d’un espai a la pàgina web
de l’ajuntament. Després de l’anàlisi i valoració de l’informe, la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament, amb coneixement
dels portaveus dels diferents grups polítics municipals, ha acordat a principis de
juny, iniciar els tràmits per prescindir de la
síndica, fet que ha coincidit amb la renúncia al càrrec de la Sra. Irene Payet.
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LES NOSTRES REGIDORES

NANCY ROVIRA
Qui és?

Nancy Rovira i Salvans és natural de
Ripoll, on va néixer el 1975. Després
d’estudiar a Ripoll i Banyoles l’escola
primària i secundària, va llicenciar-se
en Història de l’Art a la Universitat Autònoma de Barcelona, i en l’especialitat de Gestió Cultural a la Pompeu
Fabra. Mentre ho feia va compaginar
la carrera amb la feina com a cartera
rural a Correus. Abans de trobar la
seva ocupació actual va passar un
temps fent classes de repàs, i durant molt de temps guanyant-se un
sobresou com a cambrera al desaparegut Sí o No de Ribes de Freser.
Amb un grup de noies de Ripoll va
crear l’empresa Èntasi, on gestionaven una aula d’aprenentage o
organitzaven esplais per infants. El
2002 va entrar al Consorci Ripollès
Desenvolupament com a tècnica
de desenvolupament rural, atenent
zones rurals del Baix Ripollès. Més
tard va començar a gestionar l’Aula
d’Hostaleria, amb l’objectiu de fer-la
créixer i donar-li contingut. Aleshores
era només un taller, i va reconvertirla sobretot a nivell formatiu, dotant-la
d’un programa d’estudis.
Fora de l’àmbit laboral la Nancy ha
estat involucrada en la Comissió de
Festes, de la qual va ser-ne membre
del 1996 al 2000. Va ser l’època que
van treure-la al carrer fent-la gratuïta.
Durant un temps va ser també presidenta accidental del Centre d’Iniciatives i Turisme. De fet les pràctiques
d’estudis les havia fet a l’antic Museu Etnogràfic de Ripoll, inventariant
peces. És presidenta de l’AMPA de
l’escola Tomàs Raguer.

“Va ser el 1997 quan vaig ingressar a
ERC, convertint-me més tard en presidenta de la secció local. A la Facultat de
Lletres de la universitat ja havia format
part d’un grup activista d’esquerres. En
alguna ocasió haviem arribat a tallar l’A7, en una campanya contra productes
francesos. Vaig formar part del col·lectiu
Salvem La Lira, i de la plataforma per
preservar el Pla d’Ordina. Aleshores encara no era militant a ERC.
Vaig fer-me’n perquè a més de ser un
partit independentista, m’hi lligaven més
afinitats. Una va ser que èrem amigues
amb Teresa Jordà des de fa molts anys.
Difícilment hagués entrat a un partit com
el PSC, tot i ser també d’esquerres. Encara que sóc independentista, mai he
estat de les que es pengen l’estelada
a l’esquena. No crec que sigui el més
autèntic. M’interessen les polítiques socials, les que afecten més directament
a l’ensenyament o la sanitat. Estic totalment en contra de les polítiques neo-

liberals que va impulsar la recentment
desapareguda Margaret Tatcher. Tot i
així, no cal que estèticament m’identifiquin com d’esquerres. Potser per l’influència de l’art, crec que els polítics hem
de ser altaveus socials. A nivell empresarial faria estructures planes: empreses
que funcionin amb departaments i comunicació. I sobretot que es reparteixin
mèrits i culpes a nivell de grup. Una mica
com passava amb el modernisme, on hi
participaven artistes de diferents oficis.
Ripoll té grans potencialitats a les quals
no s’ha tret tot el rendiment que es mereixen. Durant el darrer bipartit es va fer
endreça i neteja del poble, amb elements
potents com el Museu, la Lira, la Biblioteca, l’Scriptòrium i el projecte Terra de
Comtes i Abats. Ara ens cal dinamitzarho, perquè molts pobles no disposen
de tantes infraestructures. També tenim
unes comunicacions excel·lents per carretera, que haurien de permetre la instal·
lació d’empreses de fora.”

M’AGRADA

NO M’AGRADA

El riu Ter i l’entorn natural. Llaers forma part de Ripoll i
pràcticament ningú en parla. L’Avellaneda i la font d’en
Jordana són paratges excepcionals. El millor però és la
portalada del Monestir de Santa Maria. Tot plegat ha de
confluïr en dinamitzar el comerç local

La poca activitat cultural és un tema a solventar. Tampoc
em son gens plaents els embussos del carrer Progrés el
cap de setmana. I el pitjor de tot plegat que la gent jove
marxi de la vila perquè no té prou oferta laboral a casa.
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LES NOSTRES REGIDORES

FINA GUIX
Qui és?

Fina Guix i Sala és una vilatana de Ripoll, nascuda al municipi l’any 1955. Amb set anys ja tal·leiava vaques d’uns
parents de Ribes i ajudava a fer cistells a un negoci familiar. Va estudiar a les Monges fins que als setze va començar a treballar a una empresa metal·lúrgica de la població, on va estar-s’hi durant trenta-dos anys. Divuit va
estar-hi soldant, i catorze més de telefonista - recepcionista. Quan va desaparèixer el seu lloc de treball va quedar a l’atur. S’hi va estar durant noranta dies, fins que li
va sortir feina a una altra empresa també metal·lúrgica,
on acualment treballa.
Des del 1995 fou membre de l’Associació de Veïns del
carrer Progrés i Adjacents. Durant un temps va ser-ne vicepresident, i més tard presidenta fins al 2006. Del 1997
al mateix 2006 va ser també presidenta de la Federació
d’Associacions de Veïns de Ripoll. En va plegar el dia que
va involucrar-se en la vida política del municipi.
A banda de la seva activitat veïnal i política, amb setze anys
la Fina va jugar durant una temporada com a lateral esquerra a l’equip de la lliga femenina de futbol, amb el CF Ripoll.

“Estar a la Federació d’Associacions
de Veïns permet que t’impliquis als
barris. En aquella època era habitual
que demanéssim reunions amb Eudald Casadesús quan era alcalde. Ens
atenia sempre, fós quin fós el tema
que li plantegéssim, tant de barris, del
tren o de les infraestructures.
La raó per fer el pas a la política, és
la inquietud. Sempre tens la sensació
que no t’atenen prou bé. Això em va
passar sobretot durant l’època de Teresa Jordà com a alcaldessa. De llavors encara en conservo cartes que
no m’han contestat. Va ser quan em
van demanar si m’interessava entrar a
CiU. El fet que el meu home estigués
dins de Convergència Democràtica
de Catalunya des del 1981, també hi

va influïr. Vaig entrar com a regidora al
maig del 2007, a l’equip de Jordi Munell. Vam guanyar les eleccions però
vam passar a l’oposició pel pacte entre ERC i PSC. El fet que el guanyador
no pugui governar mai l’acceptaré,
igual com em nego a assimilar que el
govern espanyol no respecti el nostre
dret a decidir. En l’etapa a l’oposició
vaig ser especialment activa en els
temes que afectaven als barris, però
crec que encara ho hauria d’haver estat més.
A les segones eleccions municipals on
formava part de la llista de CiU vaig
fer-ho en el tercer lloc de la llista. Vam
guanyar amb majoria absoluta. La diferència entre estar a l’oposició o governar és que en el primer supòsit et

poden escoltar o no, mentre que en el
segon tens una feinada que no s’acaba mai, amb infinites reunions. A més
hi ha tan poc diner per fer tanta feina,
que és molt fàcil gastar-te la partida de
tot un any en un sol objectiu.
Crec que puc aportar el meu granet
de sorra a la vila de Ripoll, a fi d’anar
fent una muntanya per conformar un
país propi. No ha estat fins al 2012
que m’he fet de Convergència Democràtica de Catalunya, quan Artur Mas
va donar suport al procès sobiranista.
M’agradaria molt que algun dia el nostre poble es convertís en Bressol de la
llengua catalana”.

M’AGRADA

NO M’AGRADA

Sempre que me’n vaig de viatge, en només tres dies
d’estar a fora ja enyoro Ripoll. M’encanten els capvespres a la vila, sobretot poder veure com se’n va el sol
des de la muntanya. Un dels meus somnis consisteix
en que algun dia es pugui fer un hotel a l’estació del
transpirinenc.

És molt trist veure com es tanquen botigues. Suposa
una punyalada pel poble, de la mateixa manera com que
hi hagi tanta gent que està a l’atur. Em fa patir bastant
que el jovent es posi a treballar tard, perquè és llavors
quan costa més d’agafar-ne l’hàbit.
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EMPRENEDORS: NORFEUS LIGHTING SL

IL·LUMINACIÓ AMB LEDS

L’experiència d’Albert Reixach en el sector del led, prové del 2004. És
enginyer del sector electrònic, i va tenir l’oportunitat d’entrar en contacte
amb gent de l’entorn tecnològic del Estats Units, on aquesta modalitat
està molt més avançada. El 2006 va començar a treballar-hi seriosament
com a empresari amb producte propi. L’enllumenat públic dels ascensors de Sant Pere és una de les tasques que ha fet al nostre municipi.
A nivell de Catalunya Norfeus ha estat la responsable de part de la il·
luminació a l’accés al BCN World, a Vila-seca, amb 244 punts de llum.
Actualment Norfeus Lighting espera l’entrada d’inversors industrials per
capitalitzar l’empresa i tirar-la endavant. La seva intenció és exportar
producte, perquè el mercat interior està aturat. La il·luminació tècnica a
l’estat es mou sobretot en el mercat de llum domèstic, que majoritàriament és d’origen xinès, amb el qual és impossible competir. Per això la
intenció és entrar en el mercat europeu i nord-americà.
L’avantatge del led és el seu baix consum i una llarga durada. Existeixen
molts tipus de leds i de qualitats. Norfeus Lighting SL, ubicada a una nau del
polígon de la Barricona treballa amb producte d’alta qualitat, pel mercat de
països nòrdics i centre-europeus. Actualment disposa de tres treballadors.

Dades de la projecció Econòmica del municipi
L’ajuntament de Ripoll des de la seva
àrea de Projecció Econòmica ha impulsat i ha vingut participant a les reunions
de l’assemblea per a la reactivació econòmica del Ripollès, que es va constituir el 7 d’octubre del 2011 i al llarg dels
següents 4 mesos es varen succeïr
reunions sectorials per part dels membres interessats de l’assemblea.
Les darreres reunions de la Comissió
permanent per a la reactivació econòmica del Ripollès es varen celebrar el
el 6 de juny de 2012 i el passat dia 1
de març de 2.013 a la seu de la UIER.
Es va fer un seguiment de l’evolució
dels diferents 21 objectius prioritaris
proposats i acordats per l’assemblea
de 4 de maig de 2012, i es va acordar
celebrar de manera explícita les accions desenvolupades amb èxit pel
que fa a:
·La comercialització dels productes
agraris amb el nou catàleg editat des
de Ripollès Desenvolupament i la seva
interrelació amb el teixit de l’hostaleria
i el turisme.

·Els programes formatius de diferent
tipologia (joves, aturats, inserció, qualificació...) que s’han atorgat al Consorci Ripollès Desenvolupament i Aula
d’Hostaleria del Ripollès per a l’actual
curs per part del SOC, Ensenyament
i altres programes, alguns dels quals
s’han derivat a institucions com la FES
o la UIER.
·La comercialització dels productes turístics (en especial l’acord de
gestió del projecte “Terra de comtes i
abats”).
·Actuacions dutes a terme amb la
Conselleria d’Urbanisme i Territori en
favor de l’aprofitament de les colònies
industrials, millorant i diversificant els
usos potencials, i la comissió de treball
i seguiment específica creada que s’ha
vingut reunint en els darrers mesos.
·S’ha constatat l’èxit del treball conjunt que estan portant a terme l’associació de carnissers i xarcuters de
Ripoll, en el que s’ha considerat una
experiència d’èxit que la mesa voldria
aprofitar per a exemplificar com a model per a altres propostes comercials.

També es va acordar reforçar les actuacions en:
·La millora de la capacitat de comercialització de les petites empreses
industrials, reforçant la seva “orientació a la venda”. La UIER ja ha iniciat
una formació específica comercial i
ha ampliat el seu camp d’idiomes en
formació privada, també ha posat en
funcionament un servei de cerca de
distribuïdors a diferents països i en diferents nivells
·Actuació front les administracions
(locals i autonòmiques) per afavorir
l’activitat d’instal·ladors i contractistes,
proposant una comissió de treball de
la mesa amb els gremis per aquesta
tasca.
·Des d’una perspectiva turística i
en especial per l’elevada afluència de
trànsit els caps de setmana, reclamar
una actuació decidida a la rotonda de
la C-17 (davant l’IES de Ripoll), pel
perill d’accident que representa i el
col·lapse de trànsit que s’hi genera en
determinats moments.
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NOU Consell municipal de l’esport
Té l’objectiu d’afavorir la comunicació i coordinació de l’esport a Ripoll

118 pilots al Trial
de Ripoll
El Trial de Ripoll va inaugurar el Campionat de Catalunya de l’especialitat
amb una participació de 118 pilots
i organització del Motor Club Ripoll.
La prova constava d’un recorregut de
dotze zones amb diferents nivells segons la categoria dels participants, al
que els pilots van donar dues voltes. El
president de la FCM, Josep Abad, va
assistir a la prova i va ser l’encarregat
de donar els trofeus als diferents pilots
que van pujar al podi en les categories
programades.

A principis de març es va constituïr el
Consell Municipal de l’Esport de Ripoll,
orgue col·legiat de caràcter consultiu
amb la voluntat d’integrar en una sola
taula el grups, persones i entitats que
treballen a la Vila dins el mon de l’esport.
Està presidit per l’alcalde Jordi Munell i
en formen part el regidor d’esports Miquel Rovira, un representant de cada
grup polític municipal, un representant
de cada entitat o club esportiu del municipi i fins a tres representants dels
usuaris dels equipaments esportius
municipals. També hi podran participar
altres entitats o persones vinculades al

món de l’esport com poden ser centres escolars, associacions de mares i
pares o altres.

Concentració de la
selecció catalana de
curses de muntanya

El consell s’estructura en el Plenari i una
junta Permanent mes reduïda que permeti el treball previ i la preparació dels
temes que després aniran al Plenari.
L’objectiu bàsic del Consell és afavorir
la comunicació entre el món de l’esport
i l’ajuntament i la coordinació entre totes les entitats alhora d’utilitzar instal·
lacions, programar activitats i proposar
noves inversions o actuacions en l’àmbit esportiu de la Vila de Ripoll.

El centre de Tecnificació Esportiva de
Ripoll, des del moment en què es va
posar en marxa, ha intentat oferir a
tots els esportistes i als clubs les instal·
lacions de la nostra vila per tal que s’hi
puguin fer concentracions, entrenaments o cam-pionats. En aquesta línia, els dies 30 i 31 de març, la selecció catalana de curses de muntanya
va concentrar els seus atletes a Ripoll
a les instal·lacions del CTER.

MOTS ENCREUATS ripollès

les matrícules. 5-Mamífer aficionat a escarbar galeries subterrànies. Àcid úric..6-Ocell. Àrbitre que
afavoreix l’equip local. 7-Inicial de Ripoll. Càrrec
d’Oliba. Nom de noi i d’un bruixot de còmic. 8-Les
carreteres en són plenes. 9-Televisió local. Cineclub nostrat. Vocal llatina. 10-Cavalcata invertida el
5 de gener. Identificatiu italià. Persona pressumptament important.
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1-Població veïna oriental. 2-Terra voltada d’aigua. Els jubilats ho feien a les obres públiques.
3-Denominació autoritària que tenia la plaça de
l’ajuntament a mitjans de segle passat. Pel·lícula
calenta. 4-Floc de cabells. Carnet d’Identitat deconstruït. Lletra que encara portem a la placa de
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1-Capital de comarca veïna. Descompensats mentalment. 2-Cognom de ripollesos pedagogs i artistes. Unitat mèdica per malalts greus. 3-Cognom del
primer escriptor català destacat. Dreta i tibada. 4-Si
no l’acciones la bicicleta no avança ni capgirada.
Un home excel·lent. P evolucionada. 5-Inicial de
l’estat al nord de la comarca. Conjunció copulativa.
Imprescindible per caminar. 6-Abans n’era el servei
militar. 7-Ha fet un paper ben lamentable. Prefix
de doble. 8-Prefix en matèria dental. Partit sense
representació a l’actual consistori local. 9-La. Dolors d’estar per casa. La bella Itàlia. 10-Jugador de
l’HC Ripoll amb més partits als seus patins. A Sant
Pere es va construïr per practicar-hi esport.
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Trobar el nom de setze places de Ripoll
amagades a la sopa.
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Trobar el nom de setze places de Ripoll
amagades a la sopa.

sopa de lletres.
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“Ripoll 2013: any per l’optimisme”
Ha arribat l’equador del mandat en el qual el grup municipal
de CiU tenim l’honor de governar l’ajuntament de la nostra
vila, hi ha encara un munt de feina per fer, però està ben encarrilada i estem fermament convençuts que, entre tots, ho
aconseguirem. Som plenament conscients de les dificultats
del moment actual, però volem enviar des d’aquí una opció
a la il·lusió i l’optimisme. Tenim país, tenim poble i tenim la
seva gent.

A Catalunya estem vivint temps difícils de gran transcendència. El nostre país, escanyat econòmicament, assetjat per
terra mar i aire per l’aparell de l’estat, maldant per mantindre incòlume la cultura, la llengua i la cohesió social, en els
pròxims mesos es veurà obligat a jugar amb el màxim de
fermesa les seves cartes. En aquesta hora de patiment i incerteses, hem d’incidir en el fet que el govern de la Generalitat “el nos-tre” està disposant de manera lleial de les moltes
energies que irradia el nostre partit.

AMBICIÓ, IDEES I COHERÈNCIA
Ens acostem a l’equador de la legislatura i, tal com sospitàvem, sota l’excusa de la crisi s’amaga un equip de govern
de CiU poc ambiciós, mancat d’idees i amb incoherències
importants.
Poc ambiciós. Mentre llegim que a Olot ja tenen el compromís de Generalitat i Foment per executar la variant, aquí
encara no tenim cap avanç significatiu en l’arranjament de
l’entrada sud de Ripoll (des de Can Villaura fins a l’Institut) i
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Estem posant sobre la taula tots els mitjans perquè aflori activitat econòmica a Ripoll i l’entorn, cooperant en la creació
d’un ambient agradable i sostenible per a les iniciatives empresarials i la creació de llocs de treball, com a millor eina
de millora socioeconòmica per als ripollesos i ripolleses. El
procés de tràmit urbanístic del sector Preparació Tèxtil és a
punt de completar-se, esdevindrà un element clau per al desenvolupament econòmic del Ripoll dels propers anys, i farà
possible que l’elevada inversió i el seu efecte multiplicador
porti associada la generació de llocs de treball.
Aquestes mesures les combinem amb el fet de no reduir ni
els esforços ni els recursos destinats a la prevenció social i
l’atenció dels més desfavorits i afectats per la situació econòmica mentre no remunti el cicle, apostant fermament pel
model consorciat comarcal que permet la millor optimització
dels mitjans materials i humans que es disposa. I si contribuïm fermament a la coordinació comarcal, amb els ens privats

Són també temps prou difícils pels ajuntaments. El de Ripoll no n’és l’excepció: la davallada de l’activitat econòmica,
l’ofec a que el sotmeten les institucions superiors, sumant-se
a les angoixes que pateixen molts vilatans, en condicionen
en gran mesura la gestió. Valorem,en la seva justa proporció,
la gestió ordenada que s’està fent dels recursos i de molts
aspectes de la vida municipal. És per això, que des d’ERC
no hem dubtat a l’hora de donar ple suport al govern en
temes cabdals com la capitalitat de la cultura catalana, la
presentació de la portalada del monestir de Ripoll per ser declarada patrimoni de la humanitat per la Unesco, l’aprovació
dels pressupostos i un llarg etcètera.
Tanmateix, un ajuntament com el de Ripoll és una gran organització a la qual per optimitzar la gestió li cal esmerçar
el màxim en detalls de lluïssor potser limitada. Com que
una pàgina dóna per poc, aquí només citarem alguna de
les actuacions del govern de CiU que, segons el nostre pa-

pel que fa a la variant de Sant Bartomeu (que hauria de treure el trànsit del carrer Progrés) encara menys. No reclamem
que s’executin les obres de forma immediata, som conscients dels moments de dificultat econòmica, però mentre a
Olot tindran el seu projecte executiu a finals d’any, nosaltres
no tindrem res. L’equip de govern hauria de lluitar per defensar els interessos de Ripoll i aconseguir que, com a mínim,
els projectes estiguin llestos per executar en el moment que
hi hagi diners disponibles.
Manca d’idees. El Grup Socialista va votar favorablement
el pressupost del 2013 demanant, entre altres coses, que
es canviés la previsió de fer un accés amb grua per un accès amb rampa al nou vas de poca profunditat planejat a
la Piscina. L’accés mitjançant grua serà més barat de fer,
però cal manteniment i necessita personal per ser usada.
La rampa no té cap cost de manteniment i millora l’autonomia i autoestima dels usuaris. Tres mesos desprès aquest
compromís encara no està recollit al projecte i se’ns diu que
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i públics implicats en la dinamització i projecció econòmica,
aconseguirem el màxim de recursos i la màxima eficàcia de
les polítiques adreçades al desenvolupament de l’ocupació,
l’empresa, la promoció turística i agroalimentària, i la formació.
Per això volem també maximitzar l’impacte de la celebració
de la Capital de la Cultura Catalana Ripoll 2013 i el seu efecte
dinamitzador de vinguda de persones d’arreu cap a Ripoll
al llarg de l’any i següents, com a element dinamitzador del
comerç, l’hostaleria, els serveis, els equipaments culturals...i
el clímax de sentiment positiu i orgull que ha de suposar per
als propis ripollesos i ripolleses.
Hem posat la nostra vila com a capdavantera en treballar en
el procés d’aconseguir l’estat propi per a Catalunya, des del
municipalisme, i fermament convençuts que és l’única via per
a mantenir l’estat del benestar al nostre país i al nostre poble.
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Però a més, Ripoll és el Bressol de Catalunya, i així s’explica
en el nou Centre d’Interpretació del Monestir de Ripoll, en
l’entorn de “Terra de Comtes i Abats”. En els orígens de la
nació catalana hi trobem un nou desenvolupament turístic
que ha de suposar per Ripoll la revitalització comercial i turística de la vila. I com no, els mercats, fires i manifestacions de
tipus comercial que poden ser atractives i captivadores per a
públic local, comarcal i forani cap a Ripoll.
Tot això sumat al bon manteniment del conjunt de la vila i
els seus barris. Amb els carrers nets, endreçats i guarnits
amb flors com a autosatisfacció, orgull i confortabilitat per
als propis vilatans i vilatanes. Ens sentim bé a la nostra vila.
Aquesta és la millor sensació d’orgull que podem expressar
tots plegats. D’entre tot el panorama actual, aquest pot ser
un any bo per Ripoll i ho hem d’aprofitar.
Visca Ripoll i Visca Catalunya.

rer, grinyolen. A tall d’exemple, és la més gran obvietat que
en temps de crisi el fet d’invertir molts diners en jardineria
és una opció opinable però entenem que ja no ho és tant
que es facin podes salvatges de l’arbrat o que es pengin
jardineres,de gust més que dubtós, on s’hi planten espècies
sovint poc per no dir gens adequades al nostre clima. També
ens va sobtar que es regalés una rotonda principal a una
entitat -el Rotary Club- que és de les que té menys projecció
social a la vila. I posats a fer, ara no se li exigeixi tenir cura
adequada de l’espai publicitari que tan generosament se li
ha cedit. Tampoc estem d’acord en que si la vila és de tots,
és permeti que alguns facin un ús del tot inadequat de l’espai
públic, especialment que ens obliguin a patir les sorolloses
matinades dels caps de setmana, sumant-se al mal ús de la
via pública així com l’abús vehicular en les zones destinades
als vianants. Per cert, l’alcalde va publicitar sorollosament
que els divendres “anava a plaça” per escoltar les queixes
dels ripollesos. Podem saber quins dies serem honorats

amb la seva visita? Tampoc ens ha agradat gens la inauguració precipitada, sense disposar dels mitjans adequats, del
local de joves trametent la impressió que semblen interessats en que fracassi, alhora que critiquem que es facin grans
inversions en altres locals de joves com el del carrer Núria
de rendiment més que qüestionable, tot això en el context
de minsa funcionalitat i molt cost del gran nombre de locals
que ha de mantenir l’ajuntament. En fi, les discordances són
moltes i variades però l’espai de que disposem en el butlletí
és el que és.

s’estan demanant informes de quantes piscines a Catalunya
tenen rampes d’accés com les que nosaltres demanem. No
serà una excusa per saltar-se l’acord amb el nostre grup?
L’incompliment de l’acord ens preocupa, però encara ens
preocupa més la manca de sensibilitat cap a qui han de ser
els principals beneficiaris de la nova infraestructura: els col·
lectius amb més dificultats de mobilitat.

12.000€ a l’Escola Comarcal de Música pels alumnes de
Ripoll i una altra de 6.000€ més pel transport escolar urbà
amb l’objectiu de la pràctica gratuïtat pels alumnes de P3 a
2n de primària, una reivindicació que el nostre Grup havia
insistit que era possible si hi havia voluntat política. Ha set la
voluntat del Grup Socialista qui ho ha fet possible.

Incoherència. Mentre el plenari municipal es posiciona de
manera unànime contra el fracking, recollint el sentir del territori, el Sr. Xavier Cima, encara regidor de l’Ajuntament, en
el seu primer dia com a parlamentari vota, juntament amb la
resta de parlamentaris de CiU i el PP, contra la proposta de
prohibir aquesta tècnica extractiva en sòl català. Així és com
CiU practica la coherència que després demana als altres.
Aquest any el Grup Socialista ha treballat colze amb colze
amb l’àrea econòmica per millorar el pressupost municipal.
Després d’un treball rigorós vam proposar la modificació de
38 partides per aconseguir una aportació extraordinària de

Per acabar tornem al principi. En els pròxims mesos la societat civil -sobretot l’ANC i Òmnium Cultural- organitzaran
actes multitudinaris en defensa del país, pel nostre dret a decidir. Els d’ERC hi serem, alhora que demanem que el màxim
de ripollesosi ripolleses hi posin el coll ja que ara va de debò,
ens hi juguem molt!!!! Tant com el futur del país.

També vam condicionar el nostre vot favorable a que es desencallés de forma immediata la construcció d’ascensors a
determinats blocs del barri de Sant Pere, que seran una realitat properament.
Seguirem fent una oposició vigilant però constructiva. Estem
a la vostra disposició al local del PSC Ripollès al Passeig
Sant Joan de Ripoll tots els dimecres i a facebook i twitter
per qualsevol aclariment o suggerència.
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OBRES I MANTENIMENT ALS BARRIS

Des del mes de gener fins ara, el temps
ha passat molt de pressa i la brigada
ha fet molta feina. Tot i que s’havia
d’iniciar la roda dels barris, van haver
de començar per fer millores urgents
al col·legi Joan Maragall, després van
anar al barri d’Engordans i Ciutat Jardí
a arranjar voreres molt degradades i
van deixar la font d’Engordans d’aigua

natural en òptimes condicions per ser
visitada i gaudir-ne.
Aquí s’hi ha d’afegir uns dos cops
l’any la reparació i canvi de rajoles
trencades de les places del Centre
de la Vila. En alguns llocs, s’han pintat aparcaments per a persones amb
mobilitat reduïda. Aquest mes ja treballen al barri de Vista Alegre i seguidament continuaran pel barri de Sant
Pere i el Raval.
S’han comprat 40 contenidors de rebuig “els de color verd” per substituir
aquells que estaven fets malbé. Tenen

una tapa que no pesa i és molt pràctica. També s’han plantat arbres allà
on el vent els havia descalçat, alguns
estaven en mal estat i altres morts ja
sigui al passeig del Mestre Guich, Caselles, la plaça Boixadors Mestre i la
plaça de la Llibertat.
Per acabar us desitjo que passeu un
bon estiu!

Arranjament mur, escala i entrada Escola J. Maragall

Biblioteca. Millora bancs, jardineria i espai Espriu

Arranjament vorera Costabona

Col·locació barana de fusta barri Costabona

Arranjament i millora Font Engordans

Arranjament voreres i llums, barri Ciutat Jardi

Arranjament paviment Pl. Ajuntament

Arranjament paviment c. de la Font i places

Barana i acondicionament escales barri Costabona

Tancament contenidors pujada barri del Remei

Arranjament banc, mur i paviment font d’Engordans

Arranjament paviment Pl. Sant Eudald

